WNIOSEK O ŚWIADCZENIE USŁUGI DYSTRYBUCJI
PALIWA GAZOWEGO
SIECIĄ SIME Polska Sp. z o.o.
WZÓR WEDŁUG STANU OBOWIĄZUJĄCEGO NA DZIEŃ 09 GRUDNIA 2014 ROKU

Wypełnia Wnioskodawca

Imię i nazwisko/nazwa

KRS

Adres zamieszkania/siedziby (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość)

Adres do doręczeń (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) – jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby

NIP

tel.

REGON

fax

e-mail

PESEL (dot. osób
fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej)

Dane osoby upoważnionej do kontaktów: imię i nazwisko, stanowisko, tel., fax, e-mail
1. Wnoszę o zawarcie umowy o świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego siecią SIME Polska sp. z o.o. z siedzibą w
Sochaczewie.
2. Podmiot ubiegający się o zawarcie umowy to (zaznaczyć właściwe):
□ Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność w zakresie obrotu paliwami gazowymi
□ Odbiorca końcowy (przyłączony do sieci OSD: □ tak □ nie)
3. Proponowana forma zabezpieczenia finansowego(zaznaczyć właściwe):
□ depozyt pieniężny na rachunku bankowym wskazanym przez OSD
□ nieodwołalna i bezwarunkowa gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, płatna na pierwsze żądanie OSD
□ inna nieodwołalna, bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie OSD forma zabezpieczenia finansowego,
zaakceptowana przez OSD
4. Sposób odbioru umowy (zaznaczyć właściwe):
□ przesłanie pocztą na adres korespondencyjny
□ osobiście w biurze SIME Polska Sp. z o.o.
□ przez upoważnioną osobę: _______________________________________________________________ (imię, nazwisko,
rodzaj i numer dokumentu tożsamości)
5. Do niniejszego wniosku załączam - oryginał lub uwierzytelnione kopie (zaznaczyć właściwe):
□ Dokument potwierdzający formę prawną działalności, w tym w szczególności zaświadczenie o wpisie
w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego (KRS), albo inny dokument potwierdzający zdolność prawną podmiotu;
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□ Pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające prawo osób reprezentujących podmiot do zaciągania
w jego imieniu zobowiązań, jeżeli prawo to wynika z treści wypisu CEIDG lub KRS;
□ Dokument poświadczający nadanie numeru identyfikacji podatkowej dla celów podatku od towarów i usług dla
podmiotów mających siedzibę na terenie państw Unii Europejskiej, o ile informacja ta nie wynika z treści CEIDG
lub KRS;
□ Dokument poświadczający nadanie numeru statystycznego REGON, o ile informacja ta nie wynika z treści CEIDG
lub KRS (dotyczy podmiotów posiadających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej);
□ Odpis koncesji na obrót gazem lub oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, iż
działalność wykonywana przez podmiot nie wymaga koncesji przewidzianej ustawą Prawo energetyczne (dotyczy
podmiotów wykonujących działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej);
□ Inne załączniki: ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

6. Oświadczam, że zapoznałem się Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej SIME Polska Sp. z o.o. (IRiESD)
udostępnioną na stronie www.simepolska.pl i przyjmuję do wiadomości, że po zawarciu umowy o świadczenie usługi
dystrybucji paliwa gazowego siecią SIME Polska sp. z o.o. w Sochaczewie realizacja zlecenia usługi dystrybucji wymaga
złożenia przez Wnioskodawcę i pozytywnego rozpatrzenia przez OSD Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji (PZD) zgodnie
z postanowieniami IRiESD.

_________________________________

___________________________________

Miejscowość, data

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Klienta,
pieczęć służbowa i pieczęć Klienta

Wypełnia SIME Polska

Miejsce i data wpływu wniosku

Numer Klienta

________________________________________
Podpis i pieczątka pracownika SIME Polska

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
SIME Polska Sp. z o.o. w Sochaczewie informuje, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 oraz art. 23 ust. 4 ustawy z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1182, z późn. zm.) dane osobowe będą przetwarzane
przez SIME Polska sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, ul. Warszawska 31, w zakresie niezbędnym do podjęcia działań
przed zawarciem umowy oraz do realizacji umowy o świadczenie usługi dystrybucji, a także dla wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów, w szczególności marketingu bezpośredniego własnych usług. Podmiotowi przysługuje prawo
kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania, a także w określonych przepisami przypadkach prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przekazywania
innemu administratorowi danych.
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